
Rabobank Kop van Noord-Holland over storytelling 
 
Duurzaam, maatschappelijk verantwoord, betrokken, klantgericht, transparant, ZZZZZ …   

Hallo, halló … luistert u nog?  
 
Prachtige termen. Die perfect aansluiten op uw manier van werken. En de lading dekken van uw visie en missie. Geweldig! Maar ook … ontzettend saai. 
Het zijn containerbegrippen die niet blijven hangen bij uw lezer of uw luisteraar. Doe het daarom anders: breng dezelfde boodschap over, maar gebruik 
andere woorden. Woorden die samen een verhaal zijn. Een verhaal dat uw klant niet vergeet.    
 
“Mijn collega’s en ik raakten niet uitgepraat van enthousiasme … 
… na de winterworkshop ‘Storytelling’, zegt Fenneke Krafft-Mulder, adviseur Coöperatie bij de onlangs gefuseerde Rabobank Kop van Noord-Holland. 
“Die workshop was zo inspirerend. Ik dacht: dit moeten onze nieuwe directeuren volgen. Zij stonden immers aan de vooravond van 6 ledenbijeenkomsten. 
Waarbij 50 tot 150 leden per bijeenkomst verwachtingsvol naar hen zouden kijken, zo van: kom maar op met je verhaal. Dan kun je best tips gebruiken.  
Ook al dachten ze daar zelf eerst anders over.” 
 

Weer een workshop? Wij weten inmiddels toch wel hoe het moet 
 

“Er werd gelachen en veel moois gedeeld!” 
Trainer Marion Haasnoot van Loo van Eck: “De directieleden hadden het idee dat de bijeenkomsten méér moesten worden dan alleen maar zenden. 
Feiten. Managementinformatie. Schema’s. Ze wilden betrokkenheid van de zaal. Maar ook hun eigen betrokkenheid laten zien. De informatie uit de 
directiekamers terugbrengen naar menselijke issues. Een inspiratiesessie Storytelling bracht hen op ideeën. Suggesties voor verschillende verhalen  
vlogen over tafel. Er werd gelachen. En er werden persoonlijke verhalen gedeeld. Menselijker kan het niet zijn.”  
 

Het was anders dan anders 
De ledenbijeenkomsten waren persoonlijker dan voorheen. De directie sprak niet over de bank, maar over de mensen  
bij de bank. En de leden kregen een inkijkje in een vakantiealbum van een directeur of ‘proefden’ aan hun lievelingsdiner. 
 En de verhalen bleven hangen bij de leden. En hierdoor de boodschappen van ‘de bank’ dus ook!  
 
“We vertellen niet alleen verhalen tijdens presentaties” 
Fenneke: “Storytelling passen we ook toe op andere communicatiemomenten. Bijvoorbeeld op onze online community.  
Daar blijkt dat we meer reacties krijgen op vraagstukken die we verpakken in een concreet verhaal dan op feitelijke  
vraagstukken. Blijkbaar voelt de klant zich dan meer betrokken.”  


